
          ZARZĄDZENIE NR 0050/59/2021 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 14 czerwca 2021 r. 

 

     w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2021 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm1.), art. 257 i art.258 ust.1  ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, 

co następuje: 

 

      § 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2021  roku,  w dziale 855 – Rodzina, 

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny,  w zakresie wydatków bieżących – świadczenia 

na rzecz osób fizycznych, o kwotę 2 760,00 zł. 

 2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2021  roku,  w dziale 855 – Rodzina, 

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny,  w zakresie wydatków bieżących jednostek 

budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2 760,00 zł. 

 3. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2021  roku,  w dziale 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w zakresie 

wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, 

o kwotę 28 536,00 zł. 

 4. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2021  roku,  w dziale 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w zakresie 

wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 28 536,00 zł. 

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

1) Dochody budżetu 17 554 163,31 zł, z tego: 

- dochody bieżące 17 116 775,15 zł, 

- dochody majątkowe 437 388,16 zł; 

2) Wydatki budżetu 18 558 507,31 zł zł, z tego: 

- wydatki bieżące 17 053 209,15 zł, 

- wydatki majątkowe 1 505 298,16 zł.   

  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 



 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów  

 

mgr Barbara Bednarz 
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